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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e 
incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou 
total, de qualquer dispositivo. 

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Art 4º -  §1º A potência instalada 
da microgeração ou 

minigeração distribuída 
participante do sistema de 
compensação de energia 

elétrica fica limitada à carga 
instalada, no caso de unidade 
consumidora do grupo B, ou à 
demanda contratada, no caso 
de unidade consumidora do 

grupo A. 

Art 4º -  §1º A potência instalada da 
microgeração ou minigeração 

distribuída participante do sistema de 
compensação de energia elétrica fica 

limitada à soma da carga instalada 
das unidades do mesmo titular, no 

caso de consumidor do grupo B, ou à 
soma da demanda contratada das 

unidades do mesmo titular, no caso 
de consumidor do grupo A. 

A proposta desta alteração introduz a 
possibilidade de uma unidade geradora 
associada a uma consumidora em regiões 
diferentes, mantendo-se a característica de 
autoprodução e não comercialização da energia 
produzida não ferindo o entendimento inserido 
pela REN 517 / 2012. De uma maneira geral trata-
se de uma possibilidade alternativa ao descrito 
no Cenário III, item 70, na seção III.6 da nota 
técnica 0017/2015, quanto à eliminação da 
limitação de potência instalada para 
microgeradores. 

Em linha com o objetivo da revisão da norma 
(nota técnica 0017/2015-SRD Aneel), amplia-se 
a participação do sistema de compensação, 
incluindo-se residentes de condomínios (com 
área restrita de telhado), salas comerciais e 
consumidores cujas lajes não sejam 
dimensionadas para suportar o peso dos 



  

painéis fotovoltaicos (estimado em 600g por 
kWh mensal produzido). 

Esta possibilidade também alavanca um 
benefício em termos de política energética para 
o país, pois diversifica as fontes de 
investimento em geração de energia e 
ampliação da rede por parte da iniciativa 
privada. 

Do ponto de vista social, os 
empreendimentos fotovoltaicos no Nordeste 
contam com grandes vantagens econômicas 
em se estabelecer em áreas pouco produtivas 
do ponto de vista agrícola, pois são regiões de 
terras de baixo custo. Integra-se assim a 
comunidade nesta cadeia produtiva direta e 
indiretamente. 

Estes aspectos, sem dúvida, balanceiam a 
minimização dos benefícios para a rede 
descrito na nota de esclarecimento para esta 
audiência. 

 


